
Bakgrund
Deadline för klimatmålet om att nå nettonollutsläpp 
närmar sig och Sverige har fortfarande stora steg att ta. 
Fortsatt utveckling av förnybar elproduktion, industrier 
och elektrifiering är väsentliga kliv för att nå Sveriges 
ambitiösa mål. Utöver de många positiva effekterna som 
kommer av den gröna omställningen, skapar den även 
utmaningar som måste lösas för ett stabilt energisystem. 

Tillväxten av förnybar energi innefattar främst 
väderberoende elproduktion i form av sol- och vindkraft, 
som är icke-planerbara och varierar mellan årstid, 
månad och dag. Detta medför en förstärkt fluktuation 
i tillgången till elektricitet i energisystemet, vilket 
förstärks av avvecklingen av planerbar produktion.

Volatiliteten i elproduktionen och det höga 
energibehovet gör det svårt för vissa industrier 
att förlita sig på elektrifiering, vilket gör 
koldioxidinfångning- och lagring (CCS-Carbon capture 
and storage) till ett möjligt alternativ. CCS innebär att 
koldioxid fångas och komprimeras på platsen den bildas, 
och sedan transporteras och lagras under marken. 

CCS har stor potential att göra den gröna omställningen 
mer naturlig för många svårelektrifierade sektorer. 
Med koldioxidinfångning skapas även möjligheten att 
inte bara nå nettonollutsläpp utan även göra upp med 
landets tidigare fotavtryck genom negativa utsläpp. 

Förutsättningar/Nuläge
I dag ser vi ett ökat intresse för CCS både i Sverige 
och runt om i världen. En idé är att lagra den 
koldioxid som fångas djupt under markytan eller 
havsbotten. Det krävs dock ett etablerat nätverk för 
att komprimera och sedan transportera koldioxiden 
till dess lagringsplats. Det finns även planer på att 
lagra koldioxid från biomassa med BECCS-teknik 
vilket i korthet går ut på att koldioxid från t.ex. 
bioenergiverk och pappermassabruk fångas in och 
lagras, för att därmed få till ”negativa utsläpp”. 

Tanken att kunna fånga utsläppen från t.ex. industrier 
är väldigt attraktiv, men det har diskuterats om 
det finns ”bättre” alternativ för den infångade 
koldioxiden. Ett alternativ är koldioxidinfångning- och 
användning (CCU – Carbon capture and utilization) 
där koldioxiden återvinns för andra ändamål såsom 
t.ex. kemikalier, byggmaterial eller bränslen. 

Potentialen för vad dessa tekniker kan göra för att 
minska CO2 i atmosfären och därmed minska global 
uppvärmning diskuteras men det krävs samlade 
ansträngningar för att lösa vår tids största utmaning.
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Till 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp. För att nå detta krävs  
flera nya, innovativa lösningar. Koldioxidlagring är en av idéerna,  
men med nya lösningar kommer nästan alltid nya utmaningar.



Energimyndigheten bedömer att minst tio miljoner 
ton koldioxid skulle kunna fångas in i Sverige, vilket 
motsvarar ungefär en femtedel av våra nuvarande 
utsläpp. I dag finns flera forskningsanläggningar i 
Sverige och regeringen har tidigare gått ut med att 
man vill satsa på koldioxidlagring för att snabba på 
omställningen. Men hur ska visionen om att storskaligt 

kunna lagra koldioxid bli verklighet? Här kommer ni in. 

För att lösa utmaningar likt denna krävs innovativa 
lösningar och expertkompetens från naturvetare, 
systemvetare, ingenjörer, ekonomer och jurister. För 
att nämna några. Använd nu er kunskap, fantasi och 
uppfinningsrikedom och ta er an utmaningen nedan.

 Utmaning:
 Vad kan och bör den infångade koldioxiden användas till?

Skapa, illustrera eller beskriv en idé, innovation eller metod/verktyg som lösning på  
utmaningen. Lösningen får utgå från vilket ämnesområde som helst och kan bestå av  
exempelvis tekniska lösningar, systemlösningar, tjänster, förslag till medborgarinitiativ, 
politiska/ekonomiska styrmedel eller dylikt, eller en kombination av flera av dessa. 
Lösningen presenteras digitalt och skickas till: student@wsp.com 

Ytterligare information om tävlingsreglerna, juryn och hur man lämnar in sin lösning 
finns på wsp.com/100H 

För frågor under arbetets gång vänligen kontakta oss på student@wsp.com 

Lösningen bedöms utifrån 
följande kriterier: 

Lästips:

Kreativitet 
 

Hållbarhet (socialt, kulturellt, 
ekonomiskt, ekologiskt) 

Potential för praktiskt  
genomförande 

Beskrivning av samhälls- 
ekonomisk nytta 

WSP (Hämtad 2021-11-04): WSP to provide UK Government with technical 
advice on Carbon Capture Usage and Storage (CCUS) projects

WSP (Hämtad 2021-11-04): What’s the future for carbon capture and storage?

WSP (Hämtad 2021-10-27): Grön omställning - dags att gå till handling | WSP

Naturskyddsföreningen (Hämtad 2021-10-27): CCS – infångning och lagring 
av koldioxid - Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se) 

Globala målen (Hämtad 2021-10-27): https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ 

EU-kommissionen (Hämtad 2021-10-27): Carbon capture and storage | Energy (europa.eu)

SVT (Hämtad 2021-10-27): Flopp för nedgrävning av klimatgaser | SVT Nyheter

Chalmers (Hämtad 2021-10-27): Koldioxidinfångning: tekniken 
finns, men ingen vågar ta första steget | Chalmers

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom 
samhällsutveckling. Med cirka 55 000 medarbetare i över 40 länder 
samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. 
 

wsp.com/100H

https://www.wsp.com/sv-se/kampanjer/100H
https://www.wsp.com/en-GB/news/2020/wsp-provides-advice-to-government-with-carbon-capture-projects
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https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fiasko-for-nedgravning-av-klimatgaser
https://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem/nyheter/Sidor/Koldioxidinf%C3%A5ngning-tekniken-finns,-men-ingen-v%C3%A5gar-ta-f%C3%B6rsta-steget.aspx
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